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Ref.          M 45402 

 Detektivní hra 

   

Hra je určena:  

Pro 2 a více hráčů, maximum jsou čtyři týmy. 

 

Věk: 

Hráči mohou být ve věku 3-6let.  

 

Sociálně pedagogické aspekty: 

Hra pomáhá hráčům získávat znalosti o jejich vlastních emocích a o emocích ostatních 

hráčů.  

Pomáhá v interpretování a znázorňování emocí verbálním projevem a v objevování 

strategií pomáhajícím regulovat rozdílné nálady v každodenním kontextu.  

 

Předmět hry: 

Vítězem je ten, kdo jako první zkompletuje pět vyřešených případů a získá pět hvězdiček 

z jakýchkoliv prostředí na ruletě. 

 

Jak hrát tuto hru: 

1/ První hráč nebo tým zatočí šipkou na ruletě a vybere prostředí pro chlapce nebo 

děvče. 

2/ Nevyřešený případ. Karta je vyjmuta z prostředí, které bylo vytočené na ruletě a je    

umístěna na stůl. Strana karty s obrázkem je umístěna nahoru, strana s tajemným 

obrázkem je umístěna směrem ke stolu. 

3/ Hráč musí říct ostatním hráčům, co se přihodilo na scéně, která je vyobrazena na 

kartě. Hráč musí vylíčit, co se bude dít dál.  
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4/ Karta se otočí a pomocí lupy se objeví to, co se stalo a tuto situaci musí hráč popsat 

ostatním hráčům.  

5/ Jestliže tajemný obrázek ukáže to, co hráč předpověděl, tak hráč získává jednu hvězdu. 

Hrací karta se vrací do balíčku.  

6/ Jestliže tajemný obrázek neukáže, co hráč předpověděl, tak hráč nezískává hvězdu a 

karta se vrací do balíčku. Je velmi důležité, aby hráči cítili svobodu ve vyjádření svých 

myšlenek a pocitů. Může se stát, že to, co budou popisovat na kartě, jsou jejich osobní 

zkušenosti. Mluvení o pocitech je prvním krokem ke zvládání pocitů a nálad, které 

mohou děti správně pojmenovat a mohou se touto hrou naučit ovládat své nálady. 

 

 

UPOZORNĚNÍ:  

Hra není určena pro děti mladší 3let, hra obsahuje malé části – nebezpečí polknutí nebo 

vdechnutí.  

 

 

 

 

 


